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2565 

นายรัตนชาติ  ชวยบุดดา ผูเช่ียวชาญดานวิเคราะหวิจยัดินทางเคม ี สำนักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาทีด่นิ 

นางจันจิรา  แสงสีเหลือง 
ผูอำนวยการกลุมวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษ 
ทางดินและน้ำ 

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

2564 
นายกิตติ  ไชยนิมิต ผูอำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 

สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

นายบัญฑิต  จันทรัตน ผูอำนวยการกลุมนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม 

2563 
นายวิโรจน  บรรเจิดฤทธ์ิ 

ผูอำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
แมฮองสอน 

สถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

นายภาคภูมิ  รัตนไสววงศ นิติกรชำนาญการ กองการเจาหนาที ่

2562 
นายอรรณพ  พุทธโส 

ผูอำนวยการกลุมวิจัยและพัฒนา 
การอนุรักษดินและน้ำเพ่ือการเกษตร 

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดนิ 

นางสาวกัญจนรัชต  ลชิตาวงศ ผูอำนวยการกลุมวิเคราะหดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

2561 

นางกรียาภรณ เทพหัสดิน  
ณ อยุธยา 

ผูอำนวยการกลุมแผนงานความรวมมือ
กับตางประเทศ 

กองแผนงาน 

นางสาวอริศรา  พ่ึงพา กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ      
การส่ือสาร 

2560 
นายสถาพร  ใจอารีย 

ผูอำนวยการกองสำรวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดนิ 

นายวิษณุ  พิมบำรุง เจาพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎรธานี 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

2559 

นางสาวสุภาพร  จันรุงเรือง 
ผูอำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพ    
ทางดิน 

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

นางพรทิพย  ขวัญใจ พนักงานพิมพ ส.3 
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง      
อันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12  

2558 
นายสมศักดิ์  สุขจันทร 

ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน 
การใชที่ดิน 

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

นายปรีดา  ผอนตาม พนักงานขับรถยนต ส.2  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 

2557 
นายวีรชัย  กาญจนาลัย 

ผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจ
และทำแผนที่ 

สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและ 
ทำแผนที ่

นางปวีณา  แสงเดือน ผูอำนวยการกลุมพัฒนาบุคคล กองการเจาหนาที่ 
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2556 
นางสาวสุมิตรา วัฒนา นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

นางสำราญ  แสนศิลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
สถานีพัฒนาที่ดินตาก  
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 

2555 
นายจำเริญ  นาคคง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช 
สำนักงานพัฒนาที่ดิน 11 

นายประยงค  นกแยม พนักงานขับรถ ส1  สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการทีด่ิน 

2554 
นางสาววิเศษลักษณ  พงษจันทร 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ชำนาญการพิเศษ 

กองแผนงาน 

นางสาวสำราญ  คมศรี นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการกรม 

2553 
นายปญญา  ใจสมุทร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่  
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 

นางสุนี       กาญจนันท เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝายบริหารทัว่ไป สพข 12 

2552 
นางสาวนวลจันทร  ภาสดา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการทีด่ิน 

นางประพิน       ขันธเลิศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
สถานีพัฒนาที่ดินตาก   
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 

2551 
นายบุญชวย  ชวยระดม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 

นายสาคร  เหมือนตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 

2550 
นายปฐมพงศ  เธียรรัตนดลเดชา เจาพนักงานการเกษตร 6 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

นางวาสนา  พวงแพ เจาพนักงานการเกษตร 5 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 

2549 
นางสาวฉวีวรรณ  เหลืองวุฒิวิโรจน นักวิชาการเกษตร 8 สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการทีด่ิน 

นายกำธร  รัตนชวย เจาพนักงานการเกษตร 5 
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา   
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

2548 
นายสุริยา  ยืนยง เจาพนักงานการเกษตร 6 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 

นายคำนึง  แสงขำ เจาพนักงานการเกษตร 5 
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล   
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

2547 
นายบุญณรงค  ธานีรัตน เจาหนาที่บริหารงานการเกษตร 8 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

นายอิทธิศักดิ์  ขุนทอง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 5 กองแผนงาน 

2546 
นายจงรักษ  สำอางคศรี เจาหนาที่บริหารงานการเกษตร 7 

สถานีพัฒนาที่ดินตรัง   
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

นายถวิล  มั่งนุย เจาพนักงานการเกษตร 5 
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง   
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 
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2545 
นายอภิชาต  จงสกุล เจาหนาที่บริหารงานการเกษตร 8 

ผอ.ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

นางสาววรัญดรรช  เอ่ียมไพบูลย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 กลุมระบบงานวิจัย กองแผนงาน 

2544 
นางกาญจนา  ช่ืนพิชัย นักสำรวจดิน 6 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

นางสาวจุฑารัตน  คำนึงกิจ นักวิทยาศาสตร 4 กองวิเคราะหดิน 

2543 
นางสาวเสียงแจว  พิริยพฤนต นักวิชาการเกษตร 7 กองอนุรักษดินและน้ำ 

นายประกิต  เพ็งวิชัย นักวิชาการเผยแพร 4 สำนักงานเลขานุการกรม 

2542 
นายอาทิตย  ศุขเกษม นักวิชาการเกษตร 5 กองอนุรักษดินและน้ำ 

นายวิเชียร  เหมทานนท เจาหนาที่บริหารงานการเกษตร 8 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

2541 
นางนงคราญ  มณีวรรณ นักวิชาการเกษตร 7 กองอนุรักษดินและน้ำ 

นางสาวนวลจรัส  เพ่ิมมงคล เจาพนักงานธุรการ 5 กองการเจาหนาที ่

2540 
นางเสาวนีย  ไหมมาลา เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 6 กองสำรวจและจำแนกดิน 

นายพิชัย  วิชัยดิษฐ นักสำรวจดิน8 กองสำรวจและจำแนกดิน 

2539 
นายมานพ  ตัณฑะเตมีย นักวิชาการเกษตร 8 กองอนุรักษดินและน้ำ 

นางกรอุมา  นาคนิยม เจาพนักงานธุรการ 4 กลุมทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาที ่

2538 
นายประยงค พ่ึงพันธ เจาหนาที่บริหารงานการเกษตร 6  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

น.ส.กรรณิการ  โพโต ลูกจางประจำ กองแผนที่และการพิมพ 

2537 
นายพิทักษ  อินทะพันธ นักวิชาการเกษตร 6 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

นายนครินทร  ชมภู เจาหนาที่การเกษตร 2 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

2536 
นายแสงชม  พจนสมพงษ นักวิชาการเกษตร 6 กองวางแผนการใชที่ดิน 

นางอลินี      รัตนประทีป นักวิชาการเกษตร 4 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 

2535 
นายสุรเดช  เตียวตระกูล เจาพนักงานการเกษตร 5 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 

นางสุดา  สิงหทอง ลูกจางประจำ กองคลัง 

2534 
นายพิทยากร  ล่ิมทอง นักวิชาการเกษตร 6 กองอนุรักษดินและน้ำ 

นางจำปา  ปลองมาก - - 

2533 
นายวิภูพัฒน  สถิตยุทธการ นายชางสำรวจ 4 กองแผนที่และการพิมพ 

- - - 

2532 
นายวิรัต  เรืองเลิศบุญ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 กองแผนงาน 

นายสุนทร  ทองยอย ลูกจางประจำ - 
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2531 
นายวิชัย  มณีวงษ เจาหนาที่การเกษตร 1   กองการเจาหนาที ่

นายประยูร  มณีขาว เจาหนาที่บริหารโสตทัศนศึกษา 6 สำนักงานเลขานุการ 

2530 
นายคำพันธ  เมฆฤทธ์ิ เจาหนาที่การเกษตร 4 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

นายจำเนียน  อะรินวงศ ลูกจางประจำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

2526 
นางสาวผจงจิต  บุญราช เศรษฐกร 5 กองนโยบายที่ดินและแผนงาน 

นางสาวกัลยาณี  นิโครธานนท เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3  กองคลัง 

 

 

     ทำเนียบขาราชการพลเรือน ป 2564  
 

     ทำเนียบขาราชการพลเรือน ป 2563  
 

     ทำเนียบขาราชการพลเรือน ป 2562 
 

     ทำเนียบขาราชการพลเรือน ป 2561  
 

     ทำเนียบขาราชการพลเรือน ป 2560  
 

https://www.ldd.go.th/hr/2.2.1.2_2565.pdf
https://www.ldd.go.th/www/files/103258.pdf
https://www.ldd.go.th/hr/2.2.1.2.pdf
https://www.ldd.go.th/hr/2.2.1.3.pdf
https://www.ldd.go.th/hr/2.2.1.4.pdf

